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Vážení a milí spoluobčané,
 Chci Vám malým i velkým popřát klidné a požehnané prožití zbylých dnů  
ADVENTU a nejkrásnějších svátků v roce VÁNOC. V novém roce pak přeji nejen 
hodně zdraví, ale také vzájemné porozumění a klid jak v rodinách, tak i v každodenní 
práci.
                 Fabík Josef, starosta obce
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Z jednání zastupitelstva obce  ( 22.9. a 10.11. 2016 ) 

Vážení a milí spoluobčané,
   je téměř k nevíře s jakou rychlostí jsme prošli dalším rokem a přibývající rozsvícené 
svíce na adventním věnci připomínají blížící se svátky vánoční a ve stínu přicházející 
konec kalendářního roku.
   Jistě v každém z nás tato doba budí pocit rekapitulace a ohlédnutí se za tím,  co se nám 
podařilo či nepodařilo uskutečnit. Zda jsme naplnili stanovená předsevzetí na začátku 
roku či nikoliv.
   Z pohledu celospolečenského jsme 
prožili určitě bohatý rok, ale ne 
vždy jsme si dokázali blahobyt užít.
   Chtěl bych Vám všem na konci 
adventu popřát dostatek prostoru 
ke ztišení a následné krásné chvíle 
lásky a klidu v rodinách a kruhu 
svých nejbližších a přátel u vánoč-
ního stromečku.
   V novém roce hodně sil, zdraví, 
porozumění a vzájemné vstřícnosti, 
Božího požehnání jak v rodinných 
kruzích, zaměstnání, ve všech ži-
votních situacích.

„Chraňte si to, co máte, zapomeňte 
na to, co Vás ranilo, bojujte za to, co 
si přejete, odpusťte těm, kteří Vám 
ublížili, milujte ty, kteří Vás mají 
rádi “ .

 Antonín Váša, starosta obce



2

Z jednání zastupitelstva obce (26.9.2019 a 12.12.2019)

zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 
- informaci starosty obce o zahájení 

prací první etapy prací na akcích Za-
teplení budovy čp.86 a čp.130, kde v 
pondělí 30. září budou zahájeny práce 
na hydroizolacích čp.130 kulturního 
domu a následně od 16. října na bu-
dově čp. 86 restaurace Obecná škola 

- informaci o recyklaci přebytečných 
cca 1400 m3 výkopové zeminy, což 
bylo cca 3000 tun, zemina byla roz-
třízena, hrubá frakce předrcena   

- informaci starosty obce o probíhají-
cích jednáních s firmou E.ON ohled-
ně odstranění sloupů  z chodníku 
u čp. 88  a  související rekonstrukcí 
rozvodů NN od čp.24 po ZŠ a sou-
časné  umístění nové trafostanice ve-
dle zastávky BUS u základní školy

- návrhy obecní vlajky od heraldika 
- 15 návrhů, zúžený výběr 5 návrhů 
doporučených radou obce  

- žádost Mysliveckého sdružení Ra-
dostín nad Oslavou a Znětínek o 
dlouhodobý pronájem obecního 
pozemku na parcelách č. 1419/6 a č. 
1420 o výměře 1000 m2, na vybudo-
vání odchovného zařízení pro per-
natou zvěř, jedná se o sklad krmiva, 
voliéru k chovu bažantů a koroptví 
s tím, že se k žádosti zastupitelstvo 
vrátí na příštím jednání 

- dopis Mons. Vojtěcha Cikrleho, 
biskupa brněnského k 20. ročníku 
Tříkrálové sbírky

- žádost Oblastní Charity Žďár nad 
Sázavou o dotaci na provoz Centra 
pro rodiny s dětmi s názvem Kopre-
tina a denního stacionáře NESA na 
rok 2020

- žádosti o dotace na činnost Sboru 
dobrovolných hasičů Radostín nad 
Oslavou, TJ Sokol Radostín nad 
Oslavou z.s., Sdružení přátel ledu 
Radostín nad Oslavou z.s., Myslivec-
kého sdružení Radostín nad Oslavou 
a Římskokatolické farnosti Radostín 
nad Oslavou na rok 2020 

- žádost firmy Holý, České Budějovi-
ce, o pronájem náměstí na umístění 
pouťových atrakcí o příští farní pouti 
v roce 2020

zastupitelstvo obce schválilo:
- Veřejnoprávní smlouvu s firmou ZE-

RAS a.s. ohledně podmínek na do-
stavbu areálu firmy ZERAS a.s.

- žádost o vyjádření k projektové doku-
mentaci zastřešení 2 ks stávajících jímek 
WOLF  na parcele č. 543/36 a parcele č. 
543/49 v k.ú. Radostín nad Oslavou  

- způsob provedení opravy a ceno-
vou nabídku na opravu čepu rybní-
ka Vopršálek od firmy ZERAS a .s., 
včetně souhlasu s uzavřením smlou-
vy o dílo   

- nejvýhodnější nabídku firmy Franti-
šek Machovec, Chotěboř, na prove-
dení technického dozoru stavby na 
akci Zateplení obecní budovy čp.86, 
včetně souhlasu s uzavřením příkaz-
ní smlouvy

- nejvýhodnější nabídku firmy Franti-
šek Machovec, Chotěboř, na prove-
dení technického dozoru stavby na 
akci Zateplení obecní budovy čp.130, 
včetně souhlasu s uzavřením příkaz-
ní smlouvy

- cenovou nabídku firmy HW PANTY 
Ostrovačice na provedení odizolo-
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vání vnitřních zdí kulturního domu 
(prostor šatny) nad rámec projektové 
dokumentace na akci Zateplení bu-
dovy čp.130 kulturního domu 

- cenovou nabídku firmy HW PANTY 
Ostrovačice na provedení odizolo-
vání vnitřních zdí čp.86 restaurace 
Obecná škola  nad rámec projektové 
dokumentace na akci Zateplení bu-
dovy čp.86 restaurace Obecná škola 

- vícepráce vzniklé při provádění roz-
vodů kanalizace a rozvodů vody, vli-
vem nepředpokládané tvrdosti zemi-
ny při provádění kanalizace rozvodů, 
včetně souhlasu s uzavřením dodatku 
ke smlouvě o poskytnutí finančního 
příspěvku na výstavbu nových sítí ka-
nalizace a vodovodu s SVK Žďársko

- cenovou nabídku na zhotovení pro-
jektové dokumentace na nový sběr-
ný dvůr od firmy Projekt Efekt s.r.o. 
Havlíčkův Brod, včetně souhlasu s 
uzavřením smlouvy o dílo

- rozpočtové opatření č.4/2019 
- podání žádosti na zařazení do plánu 

investic SVK Žďársko  akci Rekon-
strukce kanalizace podél Znětínské-
ho potoka směrem k silnici III/34826 
na roky 2021 a 2022, přípravné pro-
jekční práce 2020

- podání žádosti na zařazení do plá-
nu investic SVK Žďársko akci Re-
konstrukce vodovodu podél silnice 
III/34826 od čp. 88 po čp. 16 na rok 
2021 a přípravné projekční práce v 
roce 2020 

- cenovou nabídku firmy Leoš Pohan-
ka na zhotovení projektové doku-
mentace na chodník podél komuni-
kace III/34826 směrem k ZŠ  

- doplnění projektu Přechod pro 
chodce u kulturního domu o balisety 

vyznačující parkoviště před kultur-
ním domem

- návrh firmy E.ON a.s. na provedení 
rekonstrukce rozvodů NN a VN po-
dél trasy chodníku III/34826 směrem 
k základní škole a umístění, včetně 
napojení nové trafostanice vedle za-
stávky BUS u ZŠ  

- vyhlášení záměru na pronájem po-
zemku obecní parcela č. 799/30 o 
rozloze 200 m2  

- žádost Českého zahrádkářského sva-
zu Radostín nad Oslavou na poskyt-
nutí dřeva z obecního lesa na rekon-
strukci střechy moštárny  

- žádost o instalaci zpomalovacího re-
tardéru na místní komunikaci mezi 
rodinné domy čp.229, 291 a 83 s tím, 
že majitelé vozidel ze zmiňovaných 
nemovitostí dlouhodobě parkujících 
na místní komunikaci budou od-
stavovat a parkovat vozidla na sou-
kromých pozemcích a tím přispějí k 
přehlednosti dopravní situace ve zmi-
ňovaném úseku místní komunikace 

- žádost o instalaci zpomalovacího 
prahu na místní komunikaci před 
rodinný dům čp. 24 

- žádost o uzpůsobení plochy na od-
stavení osobního vozidla před rodin-
ným domem čp.59 z důvodu omeze-
ní umístěním autobusové zastávky 
před nemovitostí a nemožnosti za-
stavit vozidlo na místní komunikaci

- výroční zprávu ZŠ a MŠ Radostín 
nad Oslavou za školní rok 2018/2019 

- žádost o schválení rozpočtu ZŠ a MŠ 
Radostín nad Oslavou na rok 2020 
včetně střednědobého výhledu roz-
počtu na roky 2021 a 2022

- udělení souhlasu s uzavřením smlou-
vy o vzájemné spolupráci obcí za 



účelem nákupu učebních pomůcek 
do ZŠ

- vyhlášení záměru na dlouhodobý 
pronájem obecního pozemku na 
parcelách č. 1419/6 a č. 1420 o výmě-
ře 1000 m2, na vybudování odchov-
ného zařízení pro pernatou zvěř 

- novou výši úhrady za likvidaci ko-
munálního odpadu na rok 2020 za 
občana obce Radostín nad Oslavou a 
Zahradiště 590,- Kč, chalupáře 710,- 
Kč, podnikatelé 2 870,- Kč/rok 

- návrh rozpočtu Obce Radostín nad 
Oslavou na rok 2020, závazný uka-
zatel rozpočtu je souhrn výdajů za 
jednotlivá odvětví (paragrafů)

- mimořádnou splátku dlouhodobé-
ho úvěru na pořízení nemovitostí 
ve výši 800 000,- Kč do konce roku 
2019 

- hospodaření obce za tři čtvrtletí roku 
2019

- rozpočtové opatření č.5/2019 Obce 
Radostín nad Oslavou

- pověření rady obce k provedení zá-
věrečného rozpočtového opatření 
obce za kalendářní rok 2019

- Obecně závaznou vyhlášku č.1/2019 
o stanovení systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů a 
nakládání se stavebním odpadem na 
území obce Radostín nad Oslavou, 
kterou se zrušuje Obecně závazná 
vyhláška č. 1/2015

- Obecně závaznou vyhlášku č.2/2019 
o místním poplatku ze psů, kterou se 
zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 
2/2010 

- Obecně závaznou vyhlášku č.3/2019 
o místním poplatku za provoz systé-
mu shromažďování, sběru, přepravy, 
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třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů, kterou se zrušuje 
Obecně závazná vyhláška č. 3/2018

- Řád pohřebiště obce, kterým se zru-
šuje v celém rozsahu Řád pohře-
biště schválený obcí Radostín nad 
Oslavou, dne 28.04.2011 pod číslem 
usnesení 5-604

- pořízení a vizuelní podobu praporu 
obce (návrh č. 3) pro vnější reprezen-
taci obce 

- návrat k historickému označení Měs-
tys Radostín nad Oslavou

- veřejnoprávní smlouvy se Sborem 
dobrovolných hasičů Radostín nad 
Oslavou, TJ Sokol Radostín nad 
Oslavou z.s., Sdružením přátel ledu 
Radostín nad Oslavou z.s., Mys-
liveckého sdružení Radostín nad 
Oslavou, Římskokatolickou farnos-
tí Radostín nad Oslavou a Oblastní 
charitou Žďár nad Sázavou na po-
skytnutí individuální dotace na čin-
nost v roce 2020

- veřejnoprávní smlouvu s Městem 
Žďár nad Sázavou na podmínky po-
skytnutí dotačního managementu

- souhlas s uzavřením smlouvy o 
bezúplatném převodu pozemku 
parc.č.2181/6 v katastrálním území 
obce Radostín nad Oslavou od Úřa-
du pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do majetku Obce Ra-
dostín nad Oslavou

- žádost o pronájem pozemku na 
obecní parcele  parc.č. 799/30 o roz-
loze 200 m2 na uskladnění dřeva a 
sečení trávy 

- vyhlášení záměru obce na pronájem 
pozemku na obecní parcele parc,č. 
799/51 o rozloze 27 m2 a parc. č. 
799/30 o rozloze 90 m2 
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- vyhlášení záměru obce na pronájem 
části obecní parcely  parc.č. 1424/1 o 
rozloze 150 m2

- podání žádosti o dotaci z Operační-
ho programu životního prostředí - 
předcházení tvorby odpadu

- podání žádosti o dotaci na akci Škol-
ní hřiště Radostín nad Oslavou – au-
tomatický závlahový systém do pro-
gramu 117d8210 – Podpora obnovy 
a rozvoje venkova, podprogramu DT 
117d8210B – Podpora obnovy spor-
tovní infrastruktury, na Ministerstvo 
pro místní rozvoj České republiky

- podání žádosti o dotaci na akci Vy-
bavení učeben ZŠ rekuperačními 
jednotkami z Operačního programu 
životního prostředí 

- cenovou nabídku a zadání zpracování 
projektové dokumentace na akci Vy-
bavení učeben ZŠ rekuperačními jed-
notkami a fotovoltaickou elektrárnou 
firmou ČEZ ESCO a.s. Praha 4

- žádost firmy Holý, České Budějovi-
ce o pronájem náměstí na umístění 
pouťových atrakcí o příští farní pouti 
v roce 2020

- žádost o instalaci zpomalovacího 
prahu na místní komunikaci před 
rodinný dům čp. 293 a čp. 295

- uspořádání Tříkrálové sbírky v obci 
Radostín nad Oslavou v sobotu 11. 
ledna 2020

zastupitelstvo obce neschválilo:
- žádost pana Hubeného, Radostín 

nad Oslavou, na odprodej části obec-
ní parcely parc.  č. 181/1 o rozloze 57 
m2 na uskladnění dřeva

zastupitelstvo obce uložilo:
- radě obce uzavřít Příkazní smlouvu 

na provedení TDS na akci Zateplení 

budovy čp.86 (bývalá MŠ) s firmou 
František Machovec, Chotěboř

- radě obce uzavřít Příkazní smlouvu 
na provedení TDS akce Zateplení bu-
dovy čp.130 Kulturní dům s firmou 
František Machovec, Chotěboř 

- radě obce uzavřít dodatek č.1 ke 
smlouvě o finanční příspěvek na akci 
8TI – nový stavební obvod 3. etapa s 
SVK Žďársko

- starostovi zveřejnit záměr obce na 
pronájem části obecní parcely parc.č. 
799/30 v katastrálním území Ra-
dostín nad Oslavou 

- členům zastupitelstva obce panu Tlu-
stošovi, paní Kališové, paní Peškové,  
Mgr. Ochranové, organizačně zajistit 
Tříkrálovou sbírku v naší obci, dne 
11.1.2020

- starostovi obce zveřejnit na úřední 
desce obecního úřadu do 30ti dnů 
od podpisu veřejnoprávní smlouvy s 
SDH Radostín nad Oslavou, TJ Sokol 
Radostín nad Oslavou, SPL Radostín 
nad Oslavou, Římskokatolickou far-
ností Radostín nad Oslavou, Oblast-
ní charitou Brno, pobočka Žďár nad 
Sázavou, na poskytnutí individuální 
dotace v roce 2020

- starostovi obce zveřejnit na úřední 
desce obecního úřadu do 30ti dnů 
od podpisu veřejnoprávní smlou-
vu s Městem Žďár nad Sázavou 
na poskytnutí dotačního manage-
mentu

- kontrolnímu výboru provést v termí-
nu do 15.2.2020 kontrolu vyúčtování 
individuálních dotací, poskytnutých 
z rozpočtu obce v roce 2019 organi-
zacím a spolkům

- starostovi zveřejnit záměr obce na 
pronájem části obecní parcely parc. 



č. 799/51 o rozloze 27 m2 a parc. č. 
799/30 o rozloze 90 m2 v katastrál-
ním území Radostín nad Oslavou 

- starostovi zveřejnit záměr obce na 
pronájem části obecní parcely  parc.č. 

1424/1 o rozloze 150 m2 v katastrál-
ním území Radostín nad Oslavou

- radě obce uzavřít nájemní smlouvu na 
pronájem náměstí na umístění pouťo-
vých atrakcí o farní pouti v roce 2020
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Z jednání rady obce  (20.9.2019, 27.9.2019, 10.10.2019, 7.11.2019 a 28.11.2019)

Schválená podoba obecní vlajky (návrh č.3).

Rada obce vzala na vědomí: 
- informaci starosty z jednání s pro-

jektantem a dopravním oddělením 
Policie ČR ohledně zabezpečení 
parkoviště u kulturního domu pro-
ti vjezdu kamionů a přechodu pro 
chodce u restaurace Obecná škola a 
požadavku vybudování návazného 
chodníku

- veřejnou vyhlášku – opatření obecné 
povahy ohledně zalesňování na ob-
dobí  do 31.12. 2022 od Ministerstva 
zemědělství České republiky 

- společný souhlas a souhlas s prove-
dením stavebního záměru na stav-
bu rodinného domu na parcele č. 
799/170 od Městského úřadu Žďár 
nad Sázavou, odboru stavebního

- rozhodnutí o prodloužení termínu 
dokončení stavebních úprav rodin-

ného domu čp. 64 v obci Radostín 
nad Oslavou

- žádost o pronájem obecního bytu od 
paní Ivety Brychtové, Radostín nad 
Oslavou čp.105 s tím, že momentál-
ně není žádný byt k dispozici a žá-
dost bude zařazena do pořadníku na 
dobu jednoho roku

- informaci starosty o dokončení nových 
sběrných míst na kontejnery tříděného 
odpadu u domu čp. 110 a domu čp. 17 
v obci Radostín nad Oslavou

- informaci starosty o zaregistrování 
obce jako plátce DPH u Finančního 
úřadu od 1.10.2019

- dopisy od paní Brabcové ohledně bu-
dovy čp. 62

- termín kontroly na výkon matriční 
agendy dne 14.11.2019 od Městské-
ho úřadu Žďár nad Sázavou, odboru 



občansko - správního a živnosten-
ského úřadu

- vydání souhlasu vodoprávního úřa-
du na akci Radostín nad Oslavou – 
rozšíření distribuční soustavy Pila od 
Městského úřadu Žďár nad Sázavou, 
odboru životního prostředí

- kolaudační rozhodnutí na akci „Ko-
munikace v obytném souboru 27 RD 
– 3 etapa 8TI“ od Městského úřadu 
Žďár nad Sázavou, odboru stavební-
ho

- společný územní souhlas a souhlas 
s provedením stavebního záměru 
na stavbu rodinného domu na par.č. 
2246 a 2168/2 v k.ú. Radostín nad 
Oslavou, pro pana Lavického, Ra-
dostín nad Oslavou, od Městského 
úřadu Žďár nad Sázavou, odboru 
stavebního

-  rozhodnutí o povolení nástavby ro-
dinného domu čp. 23 Radostín nad 
Oslavou od Městského úřadu Žďár 
nad Sázavou, odboru stavebního

- žádost o pronájem obecního bytu od 
paní Kováčové, Radostín nad Osla-
vou, s tím, že momentálně obecní byt 
není k dispozici, žádost bude zařaze-
na do pořadníku na dobu jednoho 
roku

- oznámení o konání veřejného projed-
nání návrhu územního plánu změny 
č. 2 Obce Pavlov dne 13.11.2019 v 
15:00 hodin na obecním úřadě v 
Pavlově od Městského úřadu Žďár 
nad Sázavou, odboru územního plá-
nování

- návrh zprávy č. 2 o uplatňování 
územního plánu Obce Znětínek v 
uplynulém období od Městského 
úřadu Žďár nad Sázavou, odboru 
územního plánování

- návrh zprávy č. 2 o uplatňování 
územního plánu Obce Kněževes v 
uplynulém období od Městského 
úřadu Žďár nad Sázavou, odboru 
územního plánování

- informaci od firmy EON Distribu-
ce, a.s. České Budějovice o souhlasu 
a zařazení do investic akce Zemní 
uložení kabelů vedení NN a VN, 
včetně přemístění trafostanic, v 
rámci akce Rekonstrukce chodníku 
podél silnice III/34826 směrem k ZŠ 
a MŠ

- informaci starosty o možnosti poří-
zení kompostérů pro domácnosti z 
dotačního programu Snižování tvor-
by odpadů

- kolaudační rozhodnutí na akci  Pří-
pojka NN ke stavební parcele č. 105 v 
k.ú. Radostín nad Oslavou pro EON 
Distribuce a.s. České Budějovice, od 
Městského úřadu Žďár nad Sázavou, 
odboru stavebního

- závěrečné vyhodnocení akce Moder-
nizace tělocvičny v ZŠ Radostín nad 
Oslavou od Ministerstva pro místní 
rozvoj České republiky

- oznámení o provedení kontroly dne 
12.11.2019 na akci Modernizace in-
frastruktury pro vzdělávání v MŠ a 
ZŠ Radostín nad Oslavou od kont-
rolního orgánu Regionální rady regi-
onu soudržnosti Jihovýchod

- žádost o byt v obecní bytovce čp. 205 
od pana Klímy, Pavlov, s tím, že mo-
mentálně není žádný byt k dispozici 
a žádost bude zařazena do pořadníku 
na dobu jednoho roku

- dopis ohledně návrhu termínu 
schůzky ohledně řešení nájemních 
vztahů v domě čp. 62 od paní Brab-
cové, Žďár nad Sázavou 
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- zprávu starosty ohledně průběhu 
přípravných prací na novém sběr-
ném dvoře

- zprávu starosty ohledně projektové 
přípravy na akci Přechod pro chod-
ce u kulturního domu a Přechod pro 
chodce u pošty

- poskytnutí finančního příspěvku na 
výdaje spojené s činností zásahové 
jednotky SDH od Krajského úřadu 
Kraje Vysočina Jihlava 

- protokol o kontrole č.12/
CZ.1.11/3.3.00/36.01515 na akci 
„Modernizace infrastruktury pro 
vzdělávání v MŠ a ZŠ Radostín nad 
Oslavou“ od úřadu Regionální rady 
regionu soudržnosti Jihovýchod Jih-
lava se závěrem – kontrola nezjistila 
žádné nedostatky

- veřejnou vyhlášku – stavební povo-
lení na akci „Stavební úpravy místní 
komunikace Radostín nad Oslavou 
směr ke Kotlasům“, vydanou Měst-
ským úřadem Žďár nad Sázavou, od-
borem stavebním

- informaci o podaném návrhu veřej-
noprávní smlouvy na změnu využití 
území pro akci „Sběrný dvůr Ra-
dostín nad Oslavou“ od Městského 
úřadu Žďár nad Sázavou, odboru 
stavebního

- oznámení o zahájení společného 
územního a stavebního řízení na 
akci „Přístavba a nástavba rodinného 
domu čp. 168“, vydaného Městským 
úřadem Žďár nad Sázavou, odborem 
stavebním

- kolaudační souhlas na akci „Rekon-
strukce vodovodu a kanalizace v 
silnici II/354“ od Městského úřadu 
Žďár nad Sázavou, odboru životního 
prostředí

- kolaudační rozhodnutí na část díla 
STL plynovod, přípojky NN, veřej-
ného osvětlení, pilíře technického 
vybavení na akci 8TI – v novém sta-
vebním souboru 27 RD – 3. etapa, 
vydané Městským úřadem Žďár nad 
Sázavou, odborem stavebním

- kolaudační souhlas na akci „Kabe-
lové vedení NN v novém stavebním 
souboru 8TI – v novém stavebním 
souboru 27 RD - 3. etapa“, vydané 
Městským úřadem Žďár nad Sáza-
vou, odborem stavebním 

- stanovisko k technicko - ekonomické 
studii na akci „Kněževes – odkanali-
zování a čistění vod z obce“ od Vodá-
renské a.s. Žďár nad Sázavou

- informaci o požadavku doplnění 
dávkovací stanice na síran železitý na 
místní ČOV od Vodárenské a.s. Žďár 
nad Sázavou

- výpověď z pracovního poměru od 
účetní obce  k 1. 12. 2019

       
Rada obce  schválila:
- program jednání zastupitelstva obce, 

které se bude konat 26. září 2019
- průběh investiční akce 8 TI nový sta-

vební obvod – III. etapa, kde k dneš-
nímu dni jsou provedeny obrubníky 
podél komunikace, hrubé terénní 
úpravy a akce je připravena pro pro-
vedení povrchu komunikací, 26. září 
proběhne kolaudační řízení na ko-
munikaci

- smlouvu na zřízení věcného břeme-
ne na přípojku plynu pro rodinný 
dům manželů Krejčích s firmou Gas-
net, s.r.o. Ústí nad Labem

- žádost o povolení skácení dřeviny 
rostoucí mimo les, 1 ks borovice o 
velikosti obvodu 150 cm ve výšce 
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130 cm na parcele číslo 189 v k.ú. 
Radostín nad Oslavou od pana Ma-
lečka, Radostín nad Oslavou, z důvo-
du stáří a zdravotního stavu stromu a 
bezpečnosti obyvatel

- příkazní smlouvu s firmou František 
Machovec, Chotěboř, na provedení 
technického dozoru stavby na akci 
„Zateplení budovy čp. 86 restaurace 
Obecná škola Radostín nad Oslavou“

- příkazní smlouvu s firmou František 
Machovec, Chotěboř, na provedení 
technického dozoru stavby na akci 
„Zateplení budovy čp. 130 kulturní 
dům Radostín nad Oslavou“

- smlouvu o dílo č.7/2019 na zhoto-
vení projektové dokumentace pro 
územní řízení (DUR) a pro stavební 
povolení (DSP) v rozsahu realizační 
dokumentace, včetně výkazu výměr,  
na akci Chodník podél komunikace 
III/34826 směrem k ZŠ s firmou Ing. 
Leoš Pohanka, Nové Veselí

- průběh investiční akce „Zateplení 
budovy čp. 130“, kdy k dnešnímu dni 
jsou provedeny hydroizolace obvo-
dových zdí a zdí šatny

- průběh investiční akce „Zateple-
ní budovy č.p. 86 “, kdy od středy 
16.10.2019 budou zahájeny práce na 
hydroizolacích

- průběh investiční akce „Nová sběrná 
místa na třízený odpad“, kdy k dneš-
nímu dni jsou nová sběrná místa u 
domů čp. 110 a čp. 17 dokončena

- průběh přípravných – projektových 
prací na akci „Nový sběrný dvůr“, 
kde je k dnešnímu dni dokončen 
projekt

- žádost o povolení skácení dřeviny 
rostoucí mimo les, 1 ks bříza o ve-
likosti obvodu 100 cm ve výšce 130 

cm a 1ks jasan o velikosti obvodu 
100 cm ve výšce 130 cm na parcele 
číslo 2175/44 v k.ú. Radostín nad 
Oslavou, od Krajské správy a údržby 
Kraje Vysočina, z důvodu značného 
proschnutí a ohrožení bezpečnosti 
silničního provozu případnými pa-
dajícími větvemi

- žádost o povolení skácení dřeviny ros-
toucí mimo les, 2 ks smrku o velikosti 
obvodu 80 cm ve výšce 130 cm a 1ks 
borovice o velikosti obvodu 80 cm ve 
výšce 130 cm na parcele číslo 3373 v 
k.ú. Radostín nad Oslavou od Obce 
Radostín nad Oslavou, z důvodu napa-
dení kůrovcem a následného uschnutí  

- termín mobilního svozu nebezpeč-
ného odpadu dne 17.10.2019 od 
15:30-15:50 hodin v Radostíně nad 
Oslavou a od 16:00-16:05 hodin v 
Zahradištích 

- provedení odklízení klestu po vytě-
ženém dříví v dostupných částech 
obecního lesa Na stráni firmou Be-
náček, Radostín nad Oslavou

- cenovou nabídku na poradenskou 
činnost, ohledně zavedení kontrol-
ních hlášení a odvádění DPH, od 
firmy A.C.A. Audit s.r.o. Žďár nad 
Sázavou 

- výmalbu šatny v kulturním domě fir-
mou Lukáš Kozel, Krásněves

- nákup teplovodního topného tělesa 
do koupelny bytu v čp. 144 

- nákup nové výpočetní techniky do 
místní lidové knihovny 

- darovací smlouvu od firmy ZERAS, 
a.s. Radostín nad Oslavou na finanč-
ní dar na úklid a opravy místních ko-
munikací

- smlouvu s firmou ZERAS, a.s. Ra-
dostín nad Oslavou na zajištění prů-
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jezdnosti místních komunikací v 
zimním období 2019/2020

- smlouvu o dílo číslo 11/2019 s fir-
mou ZERAS, a.s. Radostín nad Osla-
vou na opravu požeráku obecního 
rybníka Vopršálek

- cenovou nabídku na pořízení re-
klamních hrnečků obce od firmy 
Macro plus, s.r.o. Radostín nad Osla-
vou 

- žádost o uspořádání pouťových zá-
bav v roce 2020 pro TJ Sokol Ra-
dostín nad Oslavou 

- cenovou nabídku na nákup kavkaz-
ské jedle do centra obce od firmy 
Rozmarín, Vídeň

- nákup nových vánočních ozdob na 
vánoční strom v centru obce do hod-
noty tři tisíce korun 

- program připravovaného jednání za-
stupitelstva obce, které se bude konat 
12. 12. 2019 

- smlouvu o připojení k distribuční 
soustavě vedení NN č.9001638105, 
na připojení nového sběrného dvora, 
s firmou E.ON distribuce a.s. České 
Budějovice

- dodatek č. 1 ke smlouvě o finančním 
příspěvku na akci 8TI – v novém 
stavebním souboru 27 RD – 3.etapa 
objekt SO-01vodovod a SO-02 kana-
lizace s SVK Žďársko 

- dodatek č. 21 ke smlouvě ze dne 7. 
11. 1994, na zajištění sběru tuhého 
komunálního odpadu, s firmou AVE 
CZ odpadové hospodářství s.r.o. 
Žďár nad Sázavou 

- cenovou nabídku na nový notebook 
a čtečku čárkových kódů pro potřeby 
místní lidové knihovny od firmy Jiří 
Nedělka, Žďár nad Sázavou

- odpovědi na dopisy přijaté 4. 11. 

2019 od paní Brabcové, Žďár nad Sá-
zavou

- cenovou nabídku na zpracování ná-
vrhu úpravy veřejného prostoru Bej-
kovnice od firmy Atelier Tsunami 
s.r.o., Brno

- nájemní smlouvy na pronájem hro-
bových míst na místním hřbitově dle 
přílohy č. 1 usnesení

- složení inventarizační komise na 
inventarizaci obecního majetku ve 
složení starosta, místostarostové, čle-
nové rady obce, účetní obce, velitel 
zásahové jednotky SDH a ředitel ZŠ 
a MŠ Radostín nad Oslavou

- prominutí nájmu v budově čp. 86 
ve výši jednoho měsíce a zálohy na 
energie za jeden měsíc 

- uzavření pracovního poměru s paní 
Chroustovou, Žďár nad Sázavou na 
pozici účetní obce od 6.12.2019 se 
zkušební lhůtou 3 měsíce

- pořízení a cenovou nabídku na soft-
war informačního systému pro účely 
zpracování evidence daně z přida-
né hodnoty za účetní období 2016 
– 2019 od firmy A.C.A. Audit s.r.o., 
Žďár nad Sázavou

 
Rada obce  uložila: 
- starostovi a pracovníkům obce orga-

nizačně zajistit mobilní svoz nebez-
pečného odpadu dne 17.10.2019 v 
obci Radostín nad Oslavou a v Za-
hradištích 

- starostovi a místostarostovi připravit 
návrh rozpočtu na rok 2020 

- inventarizační komisi provést inven-
tarizaci obecního majetku v termínu 
od 15.12.2019 do 31.1.2020
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Veřejnoprávní smlouva obce s firmou ZERAS, a.s.
V podzimních měsících zastupi-

telstvo obce schválilo uzavření veřej-
noprávní smlouvy s firmou ZERAS a.s. 
o podmínkách dostavby areálu firmy v 
Radostíně nad Oslavou.  Dovolte mi shr-
nout důvody, které nás k tomuto postupu 
vedly.

Většina zastupitelů předchozího i 
současného zastupitelstva obce nesouhla-
sila se záměrem dále rozšířit areál firmy 
ZERAS a.s. v Radostíně n.O. a to přede-
vším kvůli zátěži, kterou již současný pro-
voz pro život v obci představuje. Během 
posledních osmi let obec vydávala nesou-
hlasná stanoviska - v návaznosti na anke-
tu mezi občany konanou v roce 2013, kdy 
se přes 400 dospělých obyvatel vyslovilo 
proti dostavbě - do všech povolovacích 
řízení, ať už to byla EIA (posouzení vlivu 
na životní prostředí) nebo územní řízení. 
Paralelně probíhala jednání s vedením 
firmy  ZERAS a.s. se snahou přesvědčit 
k zásadní změně plánu a rovněž dosáh-
nout ohleduplnějšího fungování součas-
ného provozu. Bylo dosaženo několika 
úspěchů. Komunikace ze strany firmy i 
běžný provoz se za poslední roky bezpo-
chyby zlepšily. V provozu se na základě 
našich podnětů změnilo několik bodů: 
zavedení potrubí pod hladinu kejdy ve 
stávajících jímkách, podmínka zapravení 
kejdy ihned po aplikaci, vyloučení apli-
kace kejdy při teplém počasí a výsadba 
zeleně oddělující areál. V této fázi se da-
řilo dostavbu areálu oddalovat.  Firmě se 

ale v průběhu těchto roků podařilo získat 
zásadní dokument, kladné stanovisko v 
řízení EIA. Rovněž došlo k novelizaci sta-
vebního zákona, kde byla oslabena pozice 
obce v řízení povolování stavby. 

Následně se bohužel vedení firmy 
rozhodlo v záměru definitivně pokra-
čovat, a to i bez souhlasného stanoviska 
obce. V této situaci měla obec v zásadě 
dvě možnosti. Buď rezignovat na svou 
snahu, nebo se pokusit záměr blokovat 
soudní cestou. Konzultace s právníky 
ukazovaly, že v případném sporu bychom 
neměli zaručen úspěch, možná bychom 
dosáhli pouze oddálení začátku stavby a 
museli bychom hradit náklady za práv-
níky a soudní řízení. Z tohoto důvodu 
jsme pokračovali v dalším vyjednávání a 
pokusili se o přijatelný kompromis, a to i 
za cenu ústupků, přestože si myslíme, že 
nejlepší řešení by bylo, kdyby takto velký 
areál nebyl vůbec postaven. Výsledkem 
vyjednávání je dohoda v podobě veřej-
noprávní smlouvy.  

Základní principy dohody jsou ná-
sledující: ZERAS a.s. bude záměr reali-
zovat etapovitě, starší objekty blíže obci 
postupně přestane využívat k chovu do-
bytka. Nová jímka se posune dále (cca 
450 m) od obce směrem k „Dolním Bo-
rovinám“. V tomto místě také vznikne 
nový most přes řeku Oslavu, který odklo-
ní dopravu směr Kněževes a Krásněves 
mimo centrum Radostína. ZERAS a.s. 
také zastřeší stávající dvě jímky na kejdu. 
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Po dobu výstavby bude firma spolu s obcí 
pravidelně vyhodnocovat provoz a dokud 
nebude shoda nad bezproblémovým fun-
gováním, nepřistoupí firma k výstavbě 
poslední nové reprodukční stáje, která 
navyšuje množství chovaného dobytka v 
areálu. Smlouva také obsahuje smluvní 
pokutu 8 mil korun pro případ porušení 
závazků, které pro ZERAS a.s. ze smlouvy 
vyplývají. 

Řešení sporu vyžadovalo ústupky 
na obou stranách. Věříme ale, že jsme 
při současném nastavení zákonů dosáh-

li maximum možného. A věříme také, 
že i bolestivá dohoda a schopnost spolu 
dále mluvit je lepší než vyhrocený spor 
a přerušení vzájemné komunikace. Do-
jednaná smlouva je zveřejněna na webo-
vých stránkách obce https://www.rados-
tinnadoslavou.cz/rada-a-zastupitelstvo/
smlouvy/2527-verejmopravni-smlouva
-o-stanoveni-postupu-pri-realizaci-za-
meru-stavby a je rovněž k nahlédnutí na 
obecním úřadě.  

Váša Antonín, starosta
Kujal Martin, místostarosta

Odstavování vozidel
Současná hojná doba s sebou při-

náší i hodně problémů a těžkostí. 
Jedním z nich je odstavování vozi-

del na místních komunikacích. Dnes je 
již standardní vlastnit dvě nebo tři vo-
zidla, což by nebylo nic proti ničemu do 
okamžiku, kdy tato vozidla jsou místo 
na soukromých pozemcích dlouhodobě 
parkována před domy na místních ko-
munikacích, kde znepříjemňují výjezd 
od svých domů nejbližším sousedům a 
omezují průjezdnost komunikace všem 
ostatním občanům.

Nehledě ke skutečnosti, že bezo-
hlednost a pohodlnost majitelů těchto 

vozidel může způsobit velké kompli-
kace při mimořádných událostech a 
potřebě rychlé průjezdnosti požární 
techniky, sanitek apod. 

V období zimních měsíců tato vo-
zidla znemožňují prohrnování sněhu 
na místních komunikacích, jejich zimní 
údržbu a komplikují svoz komunálního 
odpadu.

Prosím a zároveň žádám tímto ma-
jitele zmiňovaných vozidel o ohledupl-
nost ke svému okolí a v zimním období 
obzvláště o parkování na vlastních po-
zemcích. 

Antonín Váša, starosta obce

Rozsvícení vánočního stromu 
Letošní 1. adventní neděli jsme, 

jako minulý rok, zahájili rozsvícením 
vánočního stromu a adventního věnce. 

Náš velký dík patří Obecnímu úřa-
du, hasičům, paní Ivě Svobodové za vel-
mi chutné teplé nápoje, malým zpěváč-
kům pod vedením Jany Lacinové, kteří 
nám zazpívali u betlému a tím navodili 
sváteční atmosféru.  

Jiřina Tlustošová
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Adventní výstava
V pátek 6. 12. a v sobotu 7. 12. jsme 

pořádaly adventní výstavu pod názvem 
„Půjdem spolu do Betléma“.
Výstava byla zajímavá i díky figurí-

nám a dřevěným postavám znázorňují-
cí Betlém, pastýře a Tři krále, které nám 
zapůjčilo Muzeum Vysočiny v Jihlavě. 

Jako i jiné roky jsme nabízely pouze 
rukodělné výrobky našich žen. 

Výtěžek z této výstavy poputuje 
opět na dobročinné účely. O tom kam 
a na co se dozvíte v dalším čísle zpra-
vodaje.

Naše velké díky patří Obci Radostín 
nad Oslavou, Muzeum Vysočiny Jihla-
va, paní Ivě Svobodové za vynikající čaj, 
všem, kdo přispěli svými výrobky a v 
neposlední řadě vám všem, kteří jste nás 
podpořili koupí i té nejmenší drobnosti.

Za „Tvořivé večery „ vám všem 
přeji klidné a požehnané svátky bez 
zbytečného shonu a nervů a do nového 
roku hodně pevného zdraví.

Za „Tvořivky“ Jiřina Tlustošová



SdH Radostín nad Oslavou
SDH Radostín nad Oslavou má  

v současné době 142 členů, z toho 32 
členů je ve věku do 18 let.

Okrsková soutěž se konala dne 
18.5.2019 v Pavlově, kde družstva mužů 
i žen obsadily 1. místo. Okresní soutěž, 
které se zúčastnilo družstvo mužů, se 
uskutečnila v Bobrové dne 25.5.2019. 
Naši muži se umístili na 3. místě. 

V letošním roce proběhl 24. roč-
ník Žďárské ligy, slavnostní vyhlášení 
se konalo 12.10. v Netíně. Družstvo 
mužů se celkově umístilo na 6. místě  
s 98 body a ženy skončily  na 4. místě  
s 53 body. 

V letošní sezoně měl náš sbor 
mládež zastoupenou třemi týmy. Tyto 
týmy se pravidelně zúčastňovaly všech 
závodů soutěže Regional cup mládeže  
a podaly vynikající výkony. Zapojily 
se také do jarního i podzimního kola 
Hry Plamen a zvítězily na noční soutěži  
v požárním sportu v Borech. 

Dne 15.9.2019 bylo na soutěži  
v Dolních Loučkách rozhodnuto  
o umístění týmů soutěže Regional cup 
mládeže. Velké poděkování patří tre-
nérům panu Stanislavu Krčovi a panu 
Jaroslavu Bartákovi za jejich obětavou 
práci s mládeží a gratulujeme k dosaže-
ným úspěchům.
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Starší RCM 
  Družstvo  Velké 

Meziříčí Lavičky Blízkov Lomnička Stránecká 
Zhoř Znětínek Netín Zadní 

Zhořec 
Radostín 

n.O. Štěpánovice Dolní 
Loučky 

Celkové 
výsledky 

1 Lavičky "A" 20 20 15 20 17 17 20 5 20 20 20 194 
2 Radostín n.O. "A" 15 15 20 12 20 20 9 12 17 17 15 172 
3 Lavičky "B" 13 4 17 0 13 15 1 20 15 15 17 130 
4 Stránecká Zhoř "A" 17 17 9 7 0 4 17 8 12 13 12 116 
5 Radostín n.O. "B" 1 5 6 13 1 9 4 17 13 12 8 89 
6 Ostrov n.O. 5 8 13 10 6 8 13 6 10 7 1 87 
7 Lomnička "A" 1 9 12 9 15 6 15 9 0 1 9 86 
8 Zadní Zhořec 10 1 10 15 7 1 12 10 9 1 4 80 
9 Blízkov "A" 8 6 2 1 12 10 1 1 5 10 13 69 

10 Znětínek 3 2 1 17 4 13 1 1 8 8 7 65 
11 Hamry 12 12 5     1 1 15 6 1 1 54 
12 Pavlínov "A" 6 13 1 4   0 10 1 7 4 5 51 
13 Černá "A" 9 10 1 1 8 12 1 1 1 5 1 50 
14 Blízkov "B"   1 0 8 2 3 1 7   1 10 33 
15 Kochánov 1 1 7   1 2 2 13 1 3 1 32 
16 Černá "B" 1 1 0 5 3 1 8 1 2 6 1 29 
17 Lomnička "B" 1 1 1 1 5 1 3 1 4 1 3 22 
18 Uhřínov 2   3 1 0 1 6 3 1   1 18 
19 Bory 4 1   6 1 0 1 0   2 1 16 
20 Stránecká Zhoř "B" 0 1 1   1 0 5 1 1 1 1 12 
21 Měřín "A" 1 0 1 0 1 0     0 0 0 3 

  

MLADŠÍ Plamen 
  Družstvo  Velké 

Meziříčí Lavičky Blízkov Lomnička Stránecká 
Zhoř Znětínek Netín Zadní 

Zhořec 
Radostín 

n.O. Štěpánovice Dolní 
Loučky 

Celkové 
výsledky 

1 Uhřínov "A" 20 10 20 20 12 13 13 17 17 6 12 160 
2 Lavičky "A" 17 0 17 17 17 15 20 8 20 0 17 148 
3 Kochánov 13 20 15 12 13 2 12 20 13 12 13 145 
4 Ostrov nad Oslavou  1 17 12 15 4 12 17 12 10 17 1 118 
5 Zadní Zhořec "A" 10 2 7 4 15 20 9 13 15 10 5 110 
6 Blízkov 5 6 13 3 20 17 0 10 2 13 20 109 
7 Štěpánovice "A" 6 12 10 9 0 5 5 15 7 20 8 97 
8 Radostín nad Oslavou 15 4 9 13 7 10 8 2 9 2 15 94 
9 Dolní Loučky "A" 12 15 8 10 8 4 10 1 4 9 7 88 

10 Zadní Zhořec "B" 4 8 1 5 6 6 3 9 6 4 4 56 
11 Lomnička 1 13 2 8 5 8 1 7 5 0 6 56 
12 Znětínek 8 5 6 0   7 6 0 12 3 3 50 
13 Lavičky "B" 3 3 1 0 2 9 15 4 1 8 2 48 
14 Uhřínov "B" 2   4 7 1 1 1   1 1 1 19 
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Z činnosti jednotky SdH Radostín nad Oslavou
K dnešnímu dni má zásahová jednotka celkem 27 členů. 
 V roce 2019 jednotka SDH absolvovala tato školení:
-  01.03.   školení velitelů na centrální požární stanici ve Žďáře nad Sázavou
-  08.03.   školení nositelů dýchací techniky 
-  15.03.   školení rozhodčích v požárním sportu
-  29.03.   školení strojníků na centrální požární stanici ve Žďáře nad Sázavou

Jednotka zasahovala u těchto událostí:
- 15.02.  zapadlý osobní automobil mezi Ostrovem n.O. a Kněževsí,  požár motoru
- 26.02.  technická pomoc – čištění kanalizace Radostín nad Oslavou č. 203
- 17.03.  technická pomoc – úklid komunikace Radostín nad Oslavou
- 30.03.  požár střechy Krásněves č. 9
- 01.04.  požár vykáceného lesa Radostín nad Oslavou - Na stráni
- 04.04.  požár seníku firmy ZERAS Radostín nad Oslavou
- 19.04.  požár osobního automobilu v Radostíně nad Oslavou 
- 30.05.  požár meze u rybníka Dalešice směr Pavlov
- 15.06.  čerpání vody po bouřce v Pavlově č. 116,115,37,59
- 26.06.  likvidace roje včel na zahradě Základní a mateřské školy Radostín n.O.
- 01.07.  odstranění stromu z vozovky mezi Radostínem a Ostrovem  
- 13.07.  odstranění nakloněných stromů nad komunikací  
      mezi Radostínem a Ostrovem  
- 15.07.  odstranění nebezpečného hmyzu Pavlov č.66
- 06.08.  odstranění vosího hnízda u rodinného domu Radostín č. 146
- 08.08.  likvidace vos Radostín nad Oslavou č. 83
- 09.08.  likvidace vosího hnízda na střeše  rodinného domu Radostín č.182
- 14.08.  likvidace vosího hnízda Znětínek č. 71
- 17.08.  odstranění sršního hnízda v dutině stromu na skautském táboře v Pavlově
- 20.08.  technická pomoc – odstranění dvou spadlých stromů na silnici 
      mezi Radostínem a  Ostrovem.
- 20.08.  odstranění stromu z komunikace u firmy ZERAS Radostín n.O.
- 21.08.  likvidace vosího hnízda Znětínek č. 42
- 26.08.  požár stohu slámy v Ostrově nad Oslavou
- 28.08.  opětné zahoření  stohu slámy v Ostrově nad Oslavou
- 14.09.  likvidace sršního hnízda na rodinném domě Pavlov č. 5
- 03.11.  planý poplach na požár lesa v Borech – majitel pouze pálil klestí
- 04.11.  technická pomoc – čištění kanalizace Radostín nad Oslavou č. 203

     Dne 21. června proběhlo společné námětové cvičení jednotek okrsku Radostín 
nad Oslavou. Cílem cvičení byla dálková doprava vody v obci Krásněves.
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Požár seníku firmy ZERAS  
Radostín nad Oslavou

tělovýchovná jednota SOKOL Radostín nad Oslavou

Výsledky soutěží podzimní části fotbalového ročníku 2018-2019.



12

- 15.06.  čerpání vody po bouřce v Pavlově č. 116,115,37,59 
- 26.06.  likvidace roje včel na zahradě Základní a mateřské školy Radostín n.O. 
- 01.07.  odstranění stromu z vozovky mezi Radostínem a Ostrovem   
- 13.07.  odstranění nakloněných stromů nad komunikací mezi Radostínem a Ostrovem   
- 15.07.  odstranění nebezpečného hmyzu Pavlov č.66 
- 06.08.  odstranění vosího hnízda u rodinného domu Radostín č. 146 
- 08.08.  likvidace vos Radostín nad Oslavou č. 83 
- 09.08.  likvidace vosího hnízda na střeše  rodinného domu Radostín č.182 
- 14.08.  likvidace vosího hnízda Znětínek č. 71 
- 17.08.  odstranění sršního hnízda v dutině stromu na skautském táboře v Pavlově 
- 20.08. technická pomoc – odstranění dvou spadlých stromů na silnici mezi Radostínem a  

Ostrovem. 
- 20.08.  odstranění stromu z komunikace u firmy ZERAS Radostín n.O. 
- 21.08.  likvidace vosího hnízda Znětínek č. 42 
- 26.08.  požár stohu slámy v Ostrově nad Oslavou 
- 28.08.  opětné zahoření  stohu slámy v Ostrově nad Oslavou 
- 14.09.  likvidace sršního hnízda na rodinném domě Pavlov č. 5 
- 03.11.  planý poplach na požár lesa v Borech – majitel pouze pálil klestí 
- 04.11.  technická pomoc – čištění kanalizace Radostín nad Oslavou č. 203 

 
 

     Dne 21. června proběhlo společné námětové cvičení jednotek okrsku Radostín nad 
Oslavou. Cílem cvičení byla dálková doprava vody v obci Krásněves. 
 
vložit foto SDH č 7 (2x) 

 
Požár seníku firmy ZERAS Radostín nad Oslavou 

 
 
Tělovýchovná jednota SOKOL Radostín nad Oslavou 
 
Výsledky soutěží podzimní části fotbalového ročníku 2018-2019. 
Vložit foto č. 8 

II. třída OP starší přípravky skupina B  
 

 Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 Rožná 14 13 0 1 172:23 39 

2 Měřín 14 12 1 1 132:44 37 

3 Bory 14 8 1 5 75:62 25 

4 Radostín nad Oslavou 14 7 0 7 95:83 21 

5 Doubravník 14 5 2 7 57:123 17 

6 Bobrová 14 3 2 9 49:133 11 

7 Štěpánov 14 2 3 9 58:89 9 

8 Osová Bítýška 14 0 3 11 38:119 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
II. třída OP starších žáků 

 Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 R. Svratka/Bohdalec 8 8 0 0 35:5 24 

2 Bohdalov 8 7 0 1 28:2 21 

3 Herálec 8 4 1 3 29:15 13 

4 Rozsochy 8 3 2 3 11:10 11 

5 Radostín nad Oslavou 8 3 1 4 16:16 10 

6 Vír 8 2 1 5 9:30 7 

7 Křižanov 8 1 3 4 20:21 6 

8 Počítky 8 2 0 6 14:38 6 

9 Štěpánov 8 1 2 5 14:39 5 

 
AGADOS I.třída dorostu, sk.B 
 

 Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 Bystřice nad Pern. 10 8 0 2 52:15 24 

2 Velká Bíteš 10 6 1 3 31:28 19 

3 Předín/Opatov 10 6 1 3 35:22 19 

4 Náměšť-Víceni./Hartvíkovice 10 4 3 3 29:23 15 

5 Radostín nad Osl. 10 4 3 3 22:23 15 

6 Rozsochy/D.Rožínka 10 4 2 4 24:22 14 

7 Dukovany/Rakšice 10 4 1 5 34:35 13 

8 Výčapy/Šebkovice 10 4 1 5 42:36 13 

9 R.Svratka/Bohdalec 10 4 0 6 34:29 12 

10 Měřín 10 2 2 6 14:35 8 

11 Moravské Budějovice 10 2 0 8 13:62 6 

 

- 15.06.  čerpání vody po bouřce v Pavlově č. 116,115,37,59 
- 26.06.  likvidace roje včel na zahradě Základní a mateřské školy Radostín n.O. 
- 01.07.  odstranění stromu z vozovky mezi Radostínem a Ostrovem   
- 13.07.  odstranění nakloněných stromů nad komunikací mezi Radostínem a Ostrovem   
- 15.07.  odstranění nebezpečného hmyzu Pavlov č.66 
- 06.08.  odstranění vosího hnízda u rodinného domu Radostín č. 146 
- 08.08.  likvidace vos Radostín nad Oslavou č. 83 
- 09.08.  likvidace vosího hnízda na střeše  rodinného domu Radostín č.182 
- 14.08.  likvidace vosího hnízda Znětínek č. 71 
- 17.08.  odstranění sršního hnízda v dutině stromu na skautském táboře v Pavlově 
- 20.08. technická pomoc – odstranění dvou spadlých stromů na silnici mezi Radostínem a  

Ostrovem. 
- 20.08.  odstranění stromu z komunikace u firmy ZERAS Radostín n.O. 
- 21.08.  likvidace vosího hnízda Znětínek č. 42 
- 26.08.  požár stohu slámy v Ostrově nad Oslavou 
- 28.08.  opětné zahoření  stohu slámy v Ostrově nad Oslavou 
- 14.09.  likvidace sršního hnízda na rodinném domě Pavlov č. 5 
- 03.11.  planý poplach na požár lesa v Borech – majitel pouze pálil klestí 
- 04.11.  technická pomoc – čištění kanalizace Radostín nad Oslavou č. 203 

 
 

     Dne 21. června proběhlo společné námětové cvičení jednotek okrsku Radostín nad 
Oslavou. Cílem cvičení byla dálková doprava vody v obci Krásněves. 
 
vložit foto SDH č 7 (2x) 

 
Požár seníku firmy ZERAS Radostín nad Oslavou 

 
 
Tělovýchovná jednota SOKOL Radostín nad Oslavou 
 
Výsledky soutěží podzimní části fotbalového ročníku 2018-2019. 
Vložit foto č. 8 

II. třída OP starší přípravky skupina B  
 

 Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 Rožná 14 13 0 1 172:23 39 

2 Měřín 14 12 1 1 132:44 37 

3 Bory 14 8 1 5 75:62 25 

4 Radostín nad Oslavou 14 7 0 7 95:83 21 

5 Doubravník 14 5 2 7 57:123 17 

6 Bobrová 14 3 2 9 49:133 11 

7 Štěpánov 14 2 3 9 58:89 9 

8 Osová Bítýška 14 0 3 11 38:119 3 
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III. třída OS mužů 

 Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 Měřín B 13 9 1 3 39:19 28 

2 Rožná 13 9 1 3 50:31 28 

3 Rudolec 13 8 3 2 46:24 27 

4 Vír 13 6 3 4 26:22 21 

5 Polnička 13 7 0 6 37:36 21 

6 Březí-Březské 13 5 5 3 33:20 20 

7 Věchnov 13 5 4 4 32:27 19 

8 Počítky B 13 5 2 6 33:42 17 

9 Hamry nad Sázavou B 13 4 3 6 26:37 15 

10 Radostín nad Oslavou B 13 4 2 7 24:49 14 

11 Pohledec 13 2 5 6 26:37 11 

12 Křižanov B 13 2 4 7 27:34 10 

13 Velká Losenice 13 3 1 9 19:32 10 

14 Ujčov 13 2 4 7 20:34 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. třída OP mužů 
 

 Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 Křižanov 13 10 1 2 31:10 31 

2 Osová Bítýška 13 9 3 1 40:16 30 

3 Bobrová 13 8 3 2 47:27 27 

4 Křoví 13 7 2 4 42:42 23 

5 Bory 13 7 0 6 32:22 21 

6 Dolní Rožínka 13 6 2 5 34:25 20 

7 Rozsochy 13 5 5 3 29:23 20 

8 Nová Ves B 13 6 1 6 30:37 19 

9 Radostín nad Oslavou 13 5 2 6 25:28 17 

10 Štěpánov 13 5 1 7 33:33 16 

11 Bystřice nad Pernštejnem B 13 4 2 7 27:35 14 

12 Jívoví 13 4 0 9 30:38 12 

13 Doubravník 13 1 3 9 15:36 6 

14 Jimramov 13 0 3 10 20:63 3 

 
 
Přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a úspěchů v 
osobním životě a sportovcům podařené výkony v celém příštím roce. 

výkonný výbor TJ 
 
 

Jsem Obecná škola. Postavili mne v roce 1886 a do roku 2010 moje budova sloužila 
dětem. Obecná škola, první stupeň ZDŠ, mateřská škola. Po odstěhování školky do jiné 
budovy jsem byla tři roky opuštěná až do doby, kdy byla 15. 3. 2013 otevřena v přízemí 
hospoda. 
 V salonu probíhají setkání při různých slavnostních příležitostech od křtů, přes narozeniny, 
třídní srazy až po smuteční hostiny. Ve všední dny slouží mé místnosti k občerstvení hostů 
při důležitých debatách. 
 V letošním roce 14. října nastoupila firma, která se pokusila zamezit pronikání vlhkosti do 
mých starých zdí. Celý jeden měsíc stroj s diamantovým lanem boural , podřezával ,izoloval .  
 15. listopadu hospoda opět otevřela dveře svým hostům. Děkuji všem, kteří pomáhali 
s uvedením do provozního stavu a úklidem . 
 Do března roku 2020 musí moji hosté přehlédnout některé kosmetické vady, protože na jaře 

Přejeme příjemné prožití Vánoc, všem hodně zdraví a úspěchů v osobním životě 
 a sportovcům podařené výkony v celém příštím roce.        výkonný výbor TJ

II. třída OP mužů 
 

 Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 Křižanov 13 10 1 2 31:10 31 

2 Osová Bítýška 13 9 3 1 40:16 30 

3 Bobrová 13 8 3 2 47:27 27 

4 Křoví 13 7 2 4 42:42 23 

5 Bory 13 7 0 6 32:22 21 

6 Dolní Rožínka 13 6 2 5 34:25 20 

7 Rozsochy 13 5 5 3 29:23 20 

8 Nová Ves B 13 6 1 6 30:37 19 

9 Radostín nad Oslavou 13 5 2 6 25:28 17 

10 Štěpánov 13 5 1 7 33:33 16 

11 Bystřice nad Pernštejnem B 13 4 2 7 27:35 14 

12 Jívoví 13 4 0 9 30:38 12 

13 Doubravník 13 1 3 9 15:36 6 

14 Jimramov 13 0 3 10 20:63 3 

 
 
Přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a úspěchů v 
osobním životě a sportovcům podařené výkony v celém příštím roce. 

výkonný výbor TJ 
 
 

Jsem Obecná škola. Postavili mne v roce 1886 a do roku 2010 moje budova sloužila 
dětem. Obecná škola, první stupeň ZDŠ, mateřská škola. Po odstěhování školky do jiné 
budovy jsem byla tři roky opuštěná až do doby, kdy byla 15. 3. 2013 otevřena v přízemí 
hospoda. 
 V salonu probíhají setkání při různých slavnostních příležitostech od křtů, přes narozeniny, 
třídní srazy až po smuteční hostiny. Ve všední dny slouží mé místnosti k občerstvení hostů 
při důležitých debatách. 
 V letošním roce 14. října nastoupila firma, která se pokusila zamezit pronikání vlhkosti do 
mých starých zdí. Celý jeden měsíc stroj s diamantovým lanem boural , podřezával ,izoloval .  
 15. listopadu hospoda opět otevřela dveře svým hostům. Děkuji všem, kteří pomáhali 
s uvedením do provozního stavu a úklidem . 
 Do března roku 2020 musí moji hosté přehlédnout některé kosmetické vady, protože na jaře 
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Jsem Obecná škola.
Postavili mne v roce 1886 a do roku 2010 moje 
budova sloužila dětem. Obecná škola, první 
stupeň ZDŠ, mateřská škola. Po odstěhování 
školky do jiné budovy jsem byla tři roky opuš-
těná až do doby, kdy byla 15. 3. 2013 otevřena v 
přízemí hospoda.
 V salonu probíhají setkání při různých slav-
nostních příležitostech od křtů, přes narozeni-
ny, třídní srazy až po smuteční hostiny. Ve všed-
ní dny slouží mé místnosti k občerstvení hostů 
při důležitých debatách.
 V letošním roce 14. října nastoupila firma, kte-
rá se pokusila zamezit pronikání vlhkosti do 
mých starých zdí. Celý jeden měsíc stroj s dia-
mantovým lanem boural , podřezával ,izoloval . 
 15. listopadu hospoda opět otevřela dveře svým 
hostům. Děkuji všem, kteří pomáhali s uvede-
ním do provozního stavu a úklidem .
 Do března roku 2020 musí moji hosté přehléd-
nout některé kosmetické vady, protože na jaře 
dostanu nová okna, výmalbu zdí a jednoho dne 
i novou fasádu.
 Milí příznivci, přeji Vám hodně zdraví a těším 
se na Vaši návštěvu i v novém roce.

Restaurace Obecná škola. 

V pátek  29.11.2019 
v restauraci Obecná ško-
la vystoupilo trio muzi-
kantů z Brna. Účastní-
kům koncertu přednesli 
různé skladby od vážné 
hudby, přes písně Kar-
la Hašlera, Františka 
Kmocha až po morav-
ské lidové písně. Umělci 
dokázali hospodu roze-
zpívat a potěšit. Děkuje-
me všem, kteří přišli za 
nádhernou atmosférou. 
Rádi se s Vámi znovu 
setkáme.

    Ivana Svobodová
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Pro jízdu v mlze by si měli řidiči za-
jistit dobrý výhled z vozidla, tedy očis-
tit přední i zadní sklo a očistit přední 
i zadní světla. Zákon o provozu na po-
zemních komunikacích stanoví, že řidič 
musí rychlost jízdy přizpůsobit mimo 
jiné i povětrnostním podmínkám, a 
smí jet jen takovou rychlostí, aby byl 
schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, 

na kterou má rozhled. Musí jet takovou 
rychlostí, aby byl schopen zastavit před 
nenadálou překážkou, a tou mohou být 
odstavené vozidlo, předmět na silnici, 
chodec nebo cyklista.

Velice opatrně by se měli řidiči cho-
vat při předjíždění a v mlze raději vůbec 
nepředjíždět. Mohlo by se totiž stát, že 
se nestačí včas a bezpečně zařadit a pak 

Fotografie z uspořádání letošního živého betlému  
v místním kulturním domě SDH

Upozornění Krajského ředitelství policie kraje Vysočina
V silničním provozu platí pravidlo „Vidět a být viděn“

Za snížené viditelnosti je třeba užít retroreflexní prvky z fluorescenčního materiálu
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hrozí nebezpečí čelního střetu s proti-
jedoucím vozidlem. V mlze je mno-
hem obtížnější orientace, řidič může 
snadno přehlédnout dopravní značku 
nebo minout odbočku. Řidiči se také 
mohou orientovat podle vodorovného 
dopravního značení a sledovat střední 
dělící pruh, protože při jízdě těsně při 
pravém okraji vozovky hrozí nebezpečí, 
že se tam může objevit chodec, cyklista, 
odstavené vozidlo nebo jiná překážka.

Mezi další zásady patří dodržování 
bezpečné vzdálenosti od vpředu jedou-
cího vozidla, které právě kvůli nenadálé 
překážce může prudce zabrzdit. Dojde-
li při jízdě v mlze k poruše vozidla, do-

poručuje se dojet pokud možno na par-
koviště nebo zastavit zcela mimo silnici. 
Pokud to není možné, měl by se řidič 
snažit odstavit vozidlo co nejvíce vpra-
vo na krajnici, na dálnici v odstavném 
pruhu a měl by nechat rozsvícená svět-
la včetně mlhových, zapnout výstražné 
světelné zařízení a umístit v předepsané 
vzdálenosti výstražný trojúhelník.
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

oddělení tisku a prevence
nprap. Bc. Martin Hron

vrchní inspektor
tel: 974 261 209

mobil: 725 103 451
e-mail: martin.hron@pcr.cz

- od konce září jsou k dispozici další dvě místa s kontejnery na tříděný odpad. Jedno 
místo je u Malečkových č.p. 110 pro obyvatele dolního konce a druhé „U křížku“ pro 
obyvatele novostaveb v novém stavebním obvodu. Zde můžete třídit bílé a barevné 
sklo, plasty a nápojové kartony, papír.

U sběrných míst u Krejzových, č.p. 15 a u Malečkových, č.p. 110 jsou nově osazeny 
popelnice na použitý rostlinný potravinářský olej, který je nutné do těchto popelnic 
ukládat v plastových uzavřených PET lahvích. V jarních měsících bude ještě tato po-
pelnice osazena u sběrného místa u hasičské zbrojnice. 

Od letošní zimy je také možno ukládat bioodpad na sběrném místě za benzinkou  
v průběhu celé zimy. Klíče od ohrady jsou k zapůjčení na obecním úřadě.

- Tříkrálová sbírka bude v naší obci uspořádána 11. ledna 2020

- dne 25.1.2020 se bude konat Hašičský ples

- dne 8.2.2020 se bude konat Farní ples

Víte, že …
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